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Beste leerlingen eindexamenkandidaten, beste ouders/verzorgers, 
 
Jullie zijn inmiddels geïnformeerd over de algemene gang van zaken op school tijdens 
deze weken van lockdown. Graag informeren we jullie middels deze brief nader wat een 
en ander betekent voor jullie, in je examenjaar, en welke zaken er gewijzigd zijn. 
Lessen op school na de kerstvakantie gedurende lockdown 4 tot en met 15 januari 
Zoals jullie hebben kunnen lezen is fysiek onderwijs wel toegestaan aan 
eindexamenkandidaten. Er zal daarom in de ochtend volgens een verkort rooster online 
les gegeven worden aan leerjaar 1 t/m 5, het 1e tot en met het 9e uur. In de middag zal 
met een keuzerooster gewerkt worden voor de fysieke lessen aan leerjaar 6. We 
verwachten jullie daarvoor dus op school.  
Op deze manier is er gedurende de 1e week na de vakantie nog een mogelijkheid voor alle 
vakken om nog een lesmoment te hebben voorafgaand aan de herkansingen van leerjaar 
5 en 6, die we enkele dagen opschuiven.  
 
Leerlingen kunnen zich vanaf heden tot zondag 3 januari weer voor deze lessen 
inschrijven via Magister, deze lessen worden als een activiteit aangeboden. We 
verwachten dat jullie je tenminste voor al jullie vakken beide weken 1 keer inschrijven. 
De examinatoren zullen nog een omschrijving toevoegen aan de activiteit in Magister, 
zodat jullie weten wat het onderwerp van de les is. Omdat we dit nu in zeer korte tijd 
hebben moeten regelen, staan deze er nu nog niet bij, graag even geduld daarvoor. Met 
dank aan alle examinatoren voor de medewerking hierin, spreken we de hoop uit dat 
jullie hier weer net zo enthousiast en massaal gebruik van maken als voor SE week I.  
 
Daarnaast is het gedurende de lockdown altijd mogelijk om in de ochtend op school te 
komen werken als het thuis niet goed lukt. Aanmelden hiervoor kan via je mentor, of 
rechtstreeks bij Ingeborg Nietzman of Annette Bosscher.  
 
Bijlessen Spaans 
Vanwege de wisselingen die de afgelopen jaren in de sectie Spaans hebben 
plaatsgevonden en de lesuitval mede daardoor, hebben we besloten om een extra bijles 
aan te bieden tot de laatste SE week. Deze zal plaatsvinden gedurende 8 weken op de 
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donderdagmiddag, steeds van 16 tot 17 uur en zal gegeven worden door Simone van der 
Linden, die onze leerlingen kent vanuit haar rol als vervangster afgelopen jaar. De 
vakdocenten van leerjaar 6 hebben hier al een aantal leerlingen voor uitgenodigd. Zij 
maar ook andere leerlingen die dit wensen kunnen zich aanmelden bij Renske Visser en 
hun eigen docent hiervoor. Uiteraard wordt voor deze bijlessen extra inzet van de 
leerlingen verwacht.  
 
Herkansingen maandag 11 januari 
De geplande herkansingsdag van SE's Leerjaar 5 en 6 wordt opgeschoven naar maandag  
11 januari. Leerlingen hebben zich inmiddels in kunnen schrijven hiervoor. Leerlingen die 
nog toetsen hebben ingehaald of in te halen, kunnen zich begin januari alsnog hiervoor 
aanmelden via de Examensecretaris Fleur van Uffelen.  
 
Kijk- en luistertoetsen Moderne Vreemde Talen eind januari 
Deze stonden gepland voor woensdag 27 (Engels), donderdag 28 (Frans) en vrijdag 29 
januari (Spaans). Vanwege de lockdown kan het zijn dat we deze opschuiven. Jullie 
worden hier na de vakantie nader over geïnformeerd.  
De Kijk- en luistertoetsen zullen centraal worden afgenomen in de ochtend. Erna is er les 
volgens het reguliere rooster. Oefenmateriaal is nu al beschikbaar voor de leerlingen in de 
digitale omgeving van Woots.  
 
Op naar de laatste SE week! En daarna richting CE 
We hopen uiteraard dat de lockdown slechts tot 18 januari zal duren, en dat we jullie 
daarna met de reguliere lessen zo goed mogelijk verder kunnen voorbereiden op jullie 
laatste SE week van maart. We zijn blij dat de resultaten van de afgelopen SE week goed 
waren, de meeste leerlingen liggen goed op koers, en waar wat nog extra’s nodig is, is dat  
ook besproken in de 10 minuten gesprekken van deze week.  
 
Gisteren is bekend geworden wat de planning van het CE is. Wij gaan uiteraard na de 
vakantie hiermee aan de slag, wat dit precies betekent voor jullie en voor ons als 
organisatie, en komen bij jullie terug als hierover meer duidelijkheid is. De meest recente 
informatie is te vinden op de site van examenblad.nl,  Maatregelen coronavirus en de 
centrale examens VO 2021 - Examenblad 
 

Errata PTA 
Door de corona omstandigheden van voor de zomer zijn er errata in enkele PTA’s. Het 
betreft de vakken Muziek, NLT en Biologie, deze zijn ook al bekend bij de leerlingen (en 
hebben behalve in data verder geen consequenties ten opzichte van het vorige PTA). Dit 
bericht vinden jullie in detail op onze website.  
 

https://www.examenblad.nl/nieuws/20201216/maatregelen-coronavirus-en-de/2021
https://www.examenblad.nl/nieuws/20201216/maatregelen-coronavirus-en-de/2021
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Voor het vak Maatschappijleer is vorig jaar administratief een fout gemaakt in het 
overzetten van de juiste cijfers voor jullie cohort; de correcte cijfers zijn inmiddels in 
Magister zichtbaar.  
 
Tot slot 
We zijn heel blij dat we met alle collega’s ook nu weer snel de switch naar online, en 
tegelijkertijd voor jullie toch ook fysiek onderwijs straks, hebben kunnen maken. Het kan 
zijn door de timing dat nog niet alles vlekkeloos zal verlopen als jullie straks op 4 januari 
weer naar school komen, we vragen hiervoor jullie begrip en geduld.  
De veranderingen waar we steeds op het laatste moment mee geconfronteerd worden 
vragen veel van ons en natuurlijk ook van jullie, los van alle andere maatregelen die nu 
genomen zijn in de samenleving zo rondom de feestdagen. Toch hebben we er het volste 
vertrouwen in dat we samen met jullie op deze manier zo goed mogelijk richting de 
afronding van jullie VWO gaan.  
 
We wensen jullie, leerlingen en ouders/verzorgers, een goede vakantie toe met elkaar en 
voor 2021 vooral een goede gezondheid! Op naar een mooi diploma! 
 
Ingeborg Nietzman teamleider Leerjaar 5 en 6 
Fleur van Uffelen Examensecretaris 
 

 
 

 
 
 


